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A vida desenvolve-se a um ritmo cíclico. As estações do ano 
assim como o dia e a noite são exemplos disso e o ser humano 
não é diferente. 

O sono é ainda um processo misterioso do qual precisamos 
todos os dias. Ao contrário do que se pensava antigamente, 
durante o sono o nosso cérebro está em plena atividade e  
inúmeras funções biológicas estão ativas, tais como 
o crescimento, a reparação celular, a regeneração e a 
reorganização de memórias e ideias.

A alternância entre sono e vigília (estar acordado) é regulada 
pela produção de diversas hormonas, uma das quais é a 

Melatonina. Esta substância tem como função preparar o 
organismo para o sono e a sua produção está relacionada com 
a presença e ausência de luz, ou seja, com o dia e a noite. 

Quando anoitece, a diminuição da luminosidade faz aumentar 
os níveis de melatonina e, quando amanhece, o aparecimento 
de luminosidade faz baixar a melatonina. 

Para além disso, a luz dos ecrãs, particularmente a luz azul, 
também bloqueia a produção da melatonina. Esta pode ser 
uma das causas do número crescente de pessoas que tem 
problemas de sono. 
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A maior parte das pessoas sabe que uma boa noite de sono é 
importante para o bem-estar, mas são poucas as pessoas  que 
fazem do sono uma prioridade. 

O uso excessivo de cafeína, o stress do dia a dia e as luzes dos 
ecrãs são alguns fatores que interferem com o nosso ciclo de 
sono e comprometem a nossa saúde e qualidade de vida.

Lembra-se de como é acordar de manhã e sentir-se 
rejuvenescido(a) e cheio(a) de energia? Se respondeu não, leia 
esta newsletter para melhorar o seu sono. Se respondeu sim, 
leia também para manter um sono de qualidade.

Bons sonhos!
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O QUE É O SONO?
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Cada pessoa passa, em média, um terço da sua vida a dormir. 
Apesar de o sono ser muito importante, as perturbações do 
sono estão a aumentar. Cada vez mais pessoas se queixam 
que não dormem bem ou não dormem o suficiente. 

Um estudo feito em Portugal mostrou que metade dos 
portugueses não dorme bem, 63% das pessoas deitam-se à 
meia-noite ou mais tarde e 28% vai para a cama depois da uma 
hora da manhã.

PORQUÊ FALAR DE SONO?

Sonolência durante o dia

Aumento do número de acidentes  
(em casa, no trabalho, de carro)

Problemas de concentração

Irritabilidade

Diminuição da produtividade

Doenças recorrentes

Aumento do peso

Aumento da ingestão de cafeína

Dificuldade em acordar de manhã

TEM ESTES SINTOMAS?
Então pode estar a sofrer de privação de sono.

Outros estudos mostram que os problemas de sono ameaçam 
a saúde e a qualidade de vida de 30% a 45% da população 
mundial. 

Embora existam cerca de 100 perturbações do sono, a insónia é 
a mais comum e caracteriza-se pela dificuldade em adormecer, 
acordar várias vezes durante a noite ou acordar muito cedo 
e não conseguir voltar a dormir. É também referido um sono 
pouco reparador ou uma má qualidade de sono.

Muitos problemas de sono podem ser modificados com 
algumas alterações ao estilo de vida. Estas modificações 
chamam-se as “medidas de higiene de sono”, descritas mais à 
frente nesta newsletter. 

Como vai o sono em Portugal?

63% 28% 49%

“Deito-me à meia 
noite ou mais 

tarde.”

“Deito-me depois 
da uma da manhã.”

“Não durmo bem.”

SONO E SAÚDE

Os problemas de sono não são apenas um dado estatístico. 
Hoje sabe-se que a privação do  sono e a má qualidade de sono 
têm um impacto negativo na saúde, tanto a curto como a longo 
prazo. 

Certamente já sentiu dificuldade de concentração, de 
memorização e aprendizagem após uma má noite de sono. 
Embora os efeitos a longo prazo de dormir pouco ainda estejam 
a ser estudados, têm sido associados a um aumento do risco de 
obesidade, de diabetes e maior debilidade do sistema imunitário.  
Para além disso, a falta de sono está associada a muitos 
distúrbios psicológicos tais como a depressão, ansiedade e 
psicose. Risco aumentado de complicações cardiovasculares 
tais como a hipertensão arterial e acidente vascular cerebral 
(AVC) assim como maior risco de envelhecimento e morte 
prematura estão também relacionados com má qualidade de 
sono.

Muitos especialistas defendem que um sono de qualidade é tão 
importante para a saúde como a alimentação ou o exercício 
físico. Sendo assim, as medidas de higiene de sono devem ser 
prática comum na infância e na idade adulta.

“A doença existe se o sono ou a vigília forem 
excessivos.“  -  Hipócrates



N E W S  H E A L T H  - 3

Não, existem pessoas que precisam de dormir mais e outras menos. 
Cada um dorme o que precisa, sendo que a maior parte dos adultos 
precisa de sete a nove horas de sono.

PRECISAMOS TODOS DE DORMIR O 
MESMO?

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE DORMIR BEM?

O sono é fundamental para a saúde e bem-estar e numa sociedade cada vez mais acelerada é de importância 
vital cuidar das rotinas que permitem dormir melhor. Alguns dos benefícios de ter boas noites de sono ao 
longo da vida são:

Melhora o bem-estar geral 
e a qualidade de vida.

Diminui o envelhecimento  
e o risco de morte 
prematura.

Aumenta a imunidade 
e ajuda a combater 
infeções.

Previne doenças 
cardiovasculares tal como 
a hipertensão arterial.

Contribui para um 
desempenho no trabalho 
melhor e mais seguro.

Fortalece a memória, 
a criatividade e a 
capacidade de raciocínio.

Auxilia na metabolização 
do açúcar, o que ajuda a 
prevenir a diabetes.

Melhora o humor e os 
relacionamentos e reduz 
stress.
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É isso mesmo, a qualidade do dia é determinada pela qualidade 
da noite anterior.

Muitas pessoas caem no erro de dormirem menos para serem 
mais produtivas, para realizarem mais tarefas. No entanto, para 
realizar essas tarefas de forma mais eficiente, ou seja, para ser 
mais produtivo, é fundamental dormir melhor. 

A falta de sono diminui a concentração, a criatividade, os níveis 
de energia, a capacidade de resolver problemas e conflitos, e a 
memória! Tudo isto faz diminuir a produtividade no trabalho e 
a qualidade de vida. 

Ao dormir melhor vai:

 » Melhorar a sua capacidade de avaliação e decisão

 » Melhorar a memória

 » Aumentar a criatividade

 » Ter tempos de reação mais rápidos

 » Resolver problemas com mais facilidade

 » Cometer menos erros

 » Melhorar a sua boa disposição

 » Melhorar os seus relacionamentos

Quer aumentar a sua produtividade e energia? Durma melhor!

SONO E PRODUTIVIDADE SONO E RISCO DE ACIDENTES

Já reparou que o seu dia começa na noite 
anterior?

Estas são as conclusões de um estudo feito em 19 países da 
Europa. Este estudo mostrou também que a sonolência é uma 
das causas mais comuns de acidentes mortais. As principais 
razões por adormecer durante a condução foram o mau sono 
na noite anterior, a má qualidade de sono habitual e estar a 
conduzir há muitas horas.

Não corra riscos! Sentir sono, sentir os olhos pesados, bocejar 
e fazer uma condução errática são sinais de que não deve 
prosseguir a condução. Pare e durma ou troque de condutor. 
Estas são as medidas mais eficazes para combater a 
sonolência ao volante.

Sabia que a sonolência ao volante é responsável 
por cerda de 20% dos acidentes de automóvel? 

Por outro lado, quem opera máquinas, quem faz trabalhos 
em altura ou tem um trabalho de elevada responsabilidade 
(exemplo: controladores aéreos, pilotos de avião) deve estar 
particularmente atento ao seu sono assim como aos sintomas 
de sonolência.

Tenha em atenção que o período após o almoço e de 
madrugada (por volta das 4-5h da manhã) são os períodos de 
maior sonolência para todas as pessoas.

Abrir a janela, ligar o ar 
condicionado e aumentar 
o volume do rádio não são 
formas eficazes de combater 
a sonolência ao volante!

ALERTA!
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Criar um ambiente propício para dormir.
Tenha roupa de cama confortável, bloqueie a luminosidade exterior e não tenha televisão no quarto.  
A temperatura do quarto deve ser fresca e não devem haver ruídos.

Não ler nem trabalhar na cama.
Reserve o quarto apenas para dormir e para a intimidade.

Desligar as tecnologias.
A luminosidade dos ecrãs bloqueia a produção de melatonina. Uma hora antes de dormir evite a exposição a 
televisões, tablets, computadores ou telemóveis. 

Ter uma rotina relaxante antes de ir para a cama.
Tome um banho relaxante, ouça música calma, faça meditação. Este é o momento de relaxar! 

Deitar e levantar sempre à mesma hora.
Estabeleça um horário de sono e siga-o mesmo aos fi ns de semana.

10 MANDAMENTOS PARA DORMIR MELHOR
e acordar cheio(a) de energia!
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A luz emitida pelos ecrãs dos aparelhos eletrónicos (televisão, 
tablet, smartphone, computador) tem radiação azul que diminui 
a produção de melatonina  e a qualidade do sono, levando o 
organismo a “pensar” que é de dia. 

Para além disso, há cada vez mais estudos que demonstram  que 
a exposição excessiva a ecrãs durante a infância pode levar a um 
atraso no desenvolvimento da linguagem, a um aumento do risco de 
excesso de peso e a dificuldades de socialização e aprendizagem. 

Alguns destes equipamentos têm a função “modo noturno” que 
bloqueia parte da radiação azul. Existem também aplicações 
que pode instalar no telemóvel e computador que diminuem a 
luminosidade e a luz azul.

Diminua a exposição desnecessária a estes equipamentos e utilize 
a função “modo noturno”.

ALERTA ECRÃS! 



Não ficar na cama acordado(a).
Se não conseguir adormecer em 15-20 minutos levante-se e regresse à cama apenas quanto tiver sono.

Cuidar da alimentação.
À noite evite refeições pesadas e muito condimentadas, prefira comidas leves e de fácil digestão. Evite beber 
muitos líquidos à noite para não acordar para ir à casa de banho.

Diminuir a ingestão de substâncias estimulantes.
Evite substâncias estimulantes tais como o café, chá preto ou verde, chocolate e alguns refrigerantes. Evite 
beber café pelo menos 4 horas antes de ir dormir. 

Fazer exercício físico regularmente.
O exercício melhora a qualidade do sono. No entanto, evite treinos intensos 3 horas antes de dormir.

Aprender a fazer uma boa gestão de stress.
O stress influencia muito o nosso sono e qualidade de vida. Encontre estratégias de gestão de stress que 
funcionam para si.

Os nossos conselhos não dispensam a consulta de um profissional de saúde. 

10 MANDAMENTOS PARA DORMIR MELHOR

S.A.  Segurança e Saúde do Trabalho 
Segurança Alimentar | Formação

geral@interprev.pt
www.interprev.pt

  808 303 859

e ser mais saudável!
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QUAL DESTES MANDAMENTOS VAI IMPLEMENTAR 
A PARTIR DE HOJE?

Pequenas ações levam a grandes resultados. Escolha uma vida saudável!

6

Im
ag

en
s:

 u
ns

pl
as

h.
co

m
; p

ex
el

s.
co

m
 


